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HISTORIA DIPLOMÁTICA

O primeiro Helatorio do Ministério dos Negocios 
Estrangeiros

<7 primeiro relatório do Ministério (le Negocios Es
trangeiros — hoje das Relaçães Exteriores — foi feito e 
apresentado no ofBcio de 19 de Junho de 1826 do então Mi
nistro da respectiva repartição, o Sr. Visconde de lnham- 
bnpe, em resposta ao que lhe tinha sido dirigido com data 
de 27 de Maio do mesmo anno pelo Sr. José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada, 1° Secretario da Gamara dos 
Deputados.

O officio da Mesa da Camara fõra motivado por uma 
moção dos Srs. Vergueiro e Ilollanda Cavalcante, redi
gida e approvada nestes termos: —«A Camara dos Depu
tados, querendo obter um exacto conhecimento de todos 
os negocios da publica administração, aflm de deliberar 
com o maior acerto sobre as providencias legislativas de 
que necessitar cada um de seus ramos, resolve que se peça 
ao Governo a conta de todos os actos que a Constituição o 
obriga a dor ás Gamaras, logo que se acham reunidas em 
sessão >. (Annaesda Camara dos Deputados, vol. 18HH).

A resposta do Visconde de Inhambupe distingniu os 
actos que o Governo julgava eonveniente levar ao conhe
cimento das Cantaras, contestando que pela Constituição do 
Império cumprisse a cada Ministro dar conta de todos os 
assumptos de sua repartição.

Eis as textuaes palavras dessa resposta sobre tal 
ponto:

— « Devendo o Ministério reger a marcha do Go
verno pela Constituição do Império, que religiosamente



cumpre observar e não se deduzindo de seu contexto 
obrigação alguma de dar cada um dos Ministros e Secre
tários do Estado uma conta absoluta e indeterminada dos 
objectos de sua Repartição, eu fallarei detalliadameute 
daquelles qne, pertencendo aos negocios estrangeiros 
em conformidade dos §§ 6o, 7", 8o e 9o do art. 102 da 
Constituição, me parece que convém chegar ao conheci
mento da Assembléa, sem que todavia se possa deduzir 
essa obrigação do qne se acba decretado na § 1 .' do 
art. 37 da mesma Constituição, porque essa disposição é 
relativa ao § 6.° do art. 15. que felizmente por ora não 
tem lugar».

E depois de mencionar os actos que entendia dever 
communicar à Camara, accrescentou o Sr. Visconde de 
Inhambupe: — « Se, além desta prévia informação, a Ca
mara dos Deputados precisar de qnaesquer outros escla
recimentos a respeito dos negocios desta repartição, V. Ex. 
me avisará para eu assim cnmprir, para o que me acho 
competentemente auctorisado por ordem de S. M. Impe
rial, qne a tal respeito houve por bem transmittir-me. 
—Dens guarde a V. Ex. Paço, em 19 de Junho de 1826. 
Ao Sr. José Ricardo ila Costa Aguiar de Andrada.— Vis
conde de Inhambupe» — (Volume citado dos Annaes da 
Camara dos Deputados, pag. 202).

As disposições coustilucionaes a  que se referia o 
Sr. Visconde de Inhambupe eram as seguintes:—Art. 37, 
§ 1°—«Também principiarão na Camara dos Deputados, 
— o exame da administração passada e reforma dos abusos 
uella introduzidos» — Art. 15, §6° — « E ' daattribuição 
da Assembléa, — na morte do Imperador ou vacancia do 
throno, instituir exame da administração que acabou e re
formar os abusos nella introduzidos».

Com effeito, só posteriormente a lei de 15 de De
zembro de 1830, art. 42. determinou, que os Ministros de 
Estado deviam apresentar na Camara dos Deputados, até 
o dia 15 de Maio, relatórios impressos, expondo mui oir- 
cnmstanoiadameute o estudo dos negocios a mrgo de eadtt 
repartição, — ns medidas tomadas para desempenho de seus 
deveres e a necessidade ou utilidade de augmento de suas 
despesas. (Repertório da Constituição política do Império
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do Brazil e do Acto Addicioual, por J . J . Machado Por- 
tella, edição de 186õ, pag. 139).

Esta lei era complemento da de 8 de Ontnbro de 1838, 
arts. 9o e 19°, que regulamentando o art. 173 da Consti
tuição, dispnnba que « os diversos Ministérios remettessem 
annualmcnie ao da Fazenda os orçamentos concernentes ás 
suas desjirZ:w, fazendo individuação das ordinários e extra
ordinários e a razão dellas com tabellas explicativas que 
indicassem a particular applicação de cada uma esua lega
lidade ».

As constituições nAo são codigos de leis e sim codigos 
de princípios; ou antes, nAo sAo codigos, no sentido que 
deu á denominação a Oompillação das leis, pragmaticas 
e rescriptos dos doze Imperadores romanos, mandada or- 
ganisar por Justiniano e como, por imitação, segundo os 
diccionarios políticos, se chamam as diversas consolida
ções das leis civis, penaes, commerciaes e militares de 
um paiz.

Quero dizer, — uma constituição não è propriamente 
uma lei, mas um systema de governo, como a definia Paley, 
do grego sustema, que corresponde ezactamonte ã palavra 
latina constitutio ; ou em outros termos, um corpo de dou
trinas fundamentaes ou instituintes em que as leis se 
devem inspirar. O proprio vocábulo o d iz ; constituição, 
em sua accepção geral, exprime a esseucia de um orga
nismo, a esseucia das oousas. Só nesse sentido é que se 
pôde dnuominal-a lei fundamental.

Seja, porém, como fôr, a infracção de uma disposição 
constitucional, einquanto a lei penal não a  qualifica, nãu 
constitue crime ou delicto e simplesmente a violação tbeo- 
rica de nra preceito básico ou institutivo.

Esta conclusão, pelo menos, parece deduzir-se da dou
trina assentada pelo Conselho de Estado do Império, em 
sua renniãode90de.Talho de 1871, convocado para resol
ver sobre a consulta, de que era relator o Sr. Sayão Lobato 
(depois Visconde de Nitherohy), relativa ao caso da pensão 
do Brigadeiro honorário Fidelis Paes da Silva e de que 
haviam divergido os dois outros membros da secção res
pectiva. os Srs. José Ignácio Nabiioo de Araújo e Carlos 
Carneiro de Campos (depois Visconde de Caravellas).



Tomaram parte nessa reunião, como consta dos sens 
luminosos pareceres, os Consellieiros de Estado, Srs. Conde 
d'Eu, Visconde de Abaeté, Viscondes de Sapucahy e de 
S. Vicente (depois Marqueses), Bernardo de Souza Franco 
(depois Visconde de Souza Frauco), Francisco de Salles 
Torres Homem (depois Visconde de luliomirim), Barão 
das Tres Barras (depois Visconde de Jaguary) e Duque de 
Caxias.

Faltaram com participação, mas mandaram seus votos 
l>or escriplo, os Srs. Visconde de Itabor&hy, Barão de 
Mnritiba (depois Marqnez do mesmo titnlo) e Nabuco de 
Aranjo qne remetten a sua réplica.

Deixou também de comparecer o Sr. Carneiro de Cam
pos que, como membro da Commissão, já  tinha apresentado 
a sua opini&o apoiando a divergência do Sr. Nabuco./

O Sr. Barão do Bom Retiro (depois Visconde on Mar- 
quez nos seus últimos dias), não votou por ausente, em 
serviço na viagem do Imperador. O Sr. Visconde do Rio 
Branco por ser Presidente do Conselho, não tomou parte 
na reunião.

Era então Ministro dos Negocios Estrangeiros o Sr. 
Conselheiro Manuel Francisco Correia, que foi quem nessa 
qualidade referendou a Resolução Imperial de Sua Alteza 
a Princeza Regente, de 5 de Junho de 1871, mandando 
ouvir u Conselho de Estado. (Actas das sessBes do Con
selho do Estado em 1871).

Na brilhante discussão doutrinai que se travou sobre 
amateria, em férma de additamento a seus pareceres, entre 
os Srs. Sayão Lobato e Nabuco, foram citados, peío pri
meiro os casos do Marqnez de Aracaty, Dr. Tavares e Pa
dre José Antonio de Caldas, qne apezar de terem incidido 
pela Constituição na perda dos direitos de cidadão brazi- 
íeiro, não se tornou effectiva essa perda, por falta da lei 
organica respectiva, recabindo ao contrario no ultimo a 
expressa deliberação legislativa de 3 de Jullio de 1834, que 
conlirma a conclusão a que acima me referi.

Ao recordar os nomes illustres dos antigos Conselhei
ros de Esíwlo e os serviços por elles prestados em todos os 
ramos da administração, assoma a idéa da conveniência 
de uma corporação idêntica, em que tivessem assento os
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estadistas qne ainda nos restam e as meiitalidades polí
ticas qne Um app&recido e v&o apparecendo. (1)

Jã a Republica deu o primeiro passo, creando o lugar 
de Cortmltor Geral, que tSo bem preencheu, confiando-o a I
pessoa competente por sua variada illustração e prepara
ção pratica para o cargo. E'pois de supp&rqne não se faça
esperar por muito tempo a installação do novo Conselho de (
Estado do Brazil. I

Peço desculpa do parenthesis e volto ao assumpto in- I
terrompido. I

Em meu humilde conceito, nma constituição necessita 
imprescindivelmente, para produzir seus effeitos práticos 
de leis organicas que a regulamentem. Só depois dessa 
completa regulamentação, o caminho a seguir, desobstruído 
das interpretaçóes arbitrarias dos partidos e dos governos, 
abre-se franco e largo á marcha do paiz. E' talvez tão pal
pitante a necessidade de uma codificação das leis organi
cas políticas, como a de codigos civis, penaes e quaesquer 
outros.

Por si só uma constituição não ó mais que a base das 
liberdades de um povo, — a planta architectnval da patria 
nacional. São as leis organicas e as qne dellas derivam, 
que levantam e construem o edificio, — a casa do povo —

(I) Das pessoas que laziam parle ern 18T1 do Comrlho dr Hximlo 
só cvlstem :

Sua Alteras a Prlnceza Imperial senhora Dona Izahel, o o Príncipe 
Senhor Cuuda d’Eu, membro» esteanvmerariox. uomeados em 1870.

— Nem mesmo acha-se completo o numero dos seus membro» nr- 
*tnmrio• o extraordinários, de numeaçAo posterior, que tnnoclonaram 
ate a sua extineeAo, cm 16  de Novembro de 1889, peto advento da He- 
publlca

Dos primeiros que eram doze, sobrevivem apenas o i Srs. Mamuez 
de Paranngu.1) inouieado em 18711). visconde de Ouro Prelo i188Zi, VI*- 
roude de sinlmbi) <I889>. Latayelle Rodrigues Pereira (1888!, Manoel 
Francisco Correia (1887) e Joio Allrodo Corria de Oliveira -1887), Isto A. 
a metade.

K dos segundos que eram onze, por Ullar preencherão uma vaga 
para completar o numero marcado pela lol. da orgnnlsaelo do Segundo 
Conselho de Estado, de 83 de Novembro de 1811, rralam unicamente 
os Srs. Domingos de Andrade Figueira (de 1888). Olegarlo llerrulano 
do Aquino e C ulro  (1889!, Fellnpc Franco do Sd (18891, Manoel liuarle 
de Azevedo (1889) e dose da Silva Costa (1889).

Outubro de 1905.
Rar-ío dk Alencar.

«



na phrase de Taine; e para a firmeza do mesmo, têm que 
assentar em cheio nas dimensões da planta traçada. Qual
quer desvio dessa regra oorresponde & parede inclinada 
qne produz o desabe ou ao desajuste das telhas qne forma 
agoteira. Assim, não podem as leis, quaesquer que ellas 
sejam, estender ou restringir os limites marcados aos pode
res públicos ou aos direitos primordiaes do cidadão, insti
tuídos na Constituição.

Só o Parlamento inglez passa como permanentemente 
constituinte, talvez por ser a Camara dos Communs sem
pre eleita sem restricções constitucionaes; mas na Ingla
terra, o Estado é antes um organismo gerado das tradições 
e costumes, feito para obedecer a todo o momento ao im
pulso do Self-goiemment na significação lata do termo, que 
formado por uma Constituição preexistente. Não obstante, 
o Reform Bül de 1832 e a Electiee frandme (direito de 
voto) não deixam de ter tirado a força do aphorismo po
pular que consagra a omnipotencia do Parlamento inglez.

Na própria Rússia, a vontade do Czar, que é o eixo do 
poder publico, não pôde alterar o Livro das leis. isto é, o 
codigo dos decretos autocráticos (ukases), sem a interven
ção, conforme a matéria, dos tres Grandes Conselhos do 
Império russo: o Conselho do Império, o Senado dirigente e 
o Santo Sinodo. Unicamente por esses tramites, pôde eftia- 
ctuar-se qualquer reforma radical.

Não è meu intuito aqui, em que apenas me proponho 
a reproduzir rapidamente uma pagina de nossa historia di
plomática, entrar no exame da natureza das constituições 
e dos poderes das constituintes, aliás já  magistralmente es
tudados nos Commentarios da Constituição Federal brazi- 
leira do Sr. Dr. João Barbalho.

Sómente, de passagem, seja-ine permittido ponderar, 
que no ponto de vista da thenria, não pode conceber-se 
Constituinte limitada, senão no sentido de sua convocação 
especial para a retorma parcial de uma constituição vi
gente, quando porventura cila autorisa as convocações para 
taes fins. (Ia de facto constituições que se corrigem a si 
próprias, como se costuma dizer da dos Estados Unidos.

Na verdadeira significação porém da terminologia 
política, uma assembléa constitninte é a personificação da
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autonomia de nin povo; e a autonomia dos povos, â luz 
dos princípios democráticos, n&o tem senito o limite que 
lbe marca exclusivamente a sua vontade.

Limitar, portanto, os poderes de uma constituinte cor
respondería em direito publicou limitar a soberania nacio
nal. ist.o é, a negação da legitimidade da democracia.

E ' dubi que vem a principal diferença que existe 
entre as constituições e as cartas eonstitucionaes. As pri
meiras sfto feitas pela nação; as segundas decretadas pela 
razão de Estado ou pela victoria de uma revolução, qne, 
embora muitas vezes lancem as bases mais adiantadas das 
liberdades publicas, o fazem comtudo sem consulta ou par
ticipação do povo—o itemi s soberano.

Neste caso estão a Grande Charte de 1213, outor
gada & Inglaterra por Jean Sans Terre e conArmada era 
1264, e a Charte ConstituiioncVe de 1814, da França, e 
reformada em 1830 quanto & iniciativa legislativa, qne 
são, segundo Bouillet. as que mais importância têm na 
bistoria. Merecem também menção, entre varias outras, a 
Corta Constitucional de Portugal, de 29 de Abril de 1826, 
ainda em vigor, e a 6'oita de lei, de 25 de Março de 1825, 
convertida em verdadeira Constituição do Brasil, pela 
acceitação voluntária da Assembléa Geral e da Nação.

Essa Constituição não era terminante sobre a obri
gação da informação ministerial dos actos do Governo ao 
Corpo Legislativo, como bem demonstrou o Sr. Visconde 
de Inhambupe no seu oflicio: mas por uma deducção ló
gica do systema representativo, a lei acima citada, de 
1830, a estabeleceu, e tão ampla quanto exigia o regimen 
adoplado.

Pelo extracto qne passo a fazer desse ofticio, ao qual 
cabe a denominação que acima lbe dei, de Primeiro rola- 
torio do Ministério dos Negocios Estrangeiros, se vê que 
na opinião do Governo Imperial, a Inglaterra foi desde o 
principio favoravel á nossa independência e que ao Go
verno britannico se deve em muito o tratado de reconhe
cimento do Império do Brazll por Portugal, o qual aliás 
está tirmado pelo mediador inglez, Sir Charles Stuarl, 
como Plenipotenciario por parte de Sua Magestade o 
Sr. D. João VI.
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Na verdade a InglateiTa, desde a emancipação dos 
Vice-Beinados europens da America do 3nl, tem represen
tado sempre em nosso continente o papel de uma nação ci- 
vilisadora e superior e por isso é tal ves a mais respeitada 
em toda a America Meridional.

Ella não aceitou e antes condemnou a quadrupla 
alliança dos reis absolutos para a reabsorpção de snas 
antigas colonias neste hemisplierio e continuou a ser atâ 
hoje um mentor digno, por sus experiencia e elevação, de 
acatamento,—um conselheiro seguro das nações sul-ame
ricanas.

Ainda ha ponco, a sua acção imparcial ns questão de 
limites entre a Republica Argentina e o Chile veiu con
firmar esse juizo; seu laudo foi menos uma sentença arbi
trai, que uma lição pratica de equidade internacional.

No que nos diz respeito particularmente, pondo de 
parte a excessiva severidade do Jlill Aberdeen, exercida 
na phase da extineção do trafico e que até certo ponto en
contra sna attenuante no zelo com que se dedicou ao ser
viço da idèa humanitaria, sA lia um eclipse nas snas rela
ções de correcta e seria política para com o Brazil.

Retlro-me ao incidente da ilha da Trindade—esse 
cochila de Homero de Lord Salísbury. Ainda ahi, ella não 
chegou a desmerecer do apreço a  que tem direito, pois re
conheceu por si mesma o seu erro, posto aliás em eviden
cia na patriótica e intemerata nota de nossu Chaucellaria. 
Era Ministro das Relações Exteriores o Sr. Dr. Carlos de 
Carvalho, que redigiu a argumentação juridica; — a argu
mentação histórica é em parte da penna do Sr. Visconde 
de Cabo Frio.

No mais, sõ ha a recordar o demasiado eelo de Mr 
Chrislie na memorável questão que tomou o seu nome, e 
raros desazos desdenhosos de alguns de seus diplomatas, 
qne ella tem corrigido promptamente com o elevado cri
tério de uma nação poderosa. E ' por isso com justiça apon
tada para esses casos como modelo; — sabe, sem deprimir 
seus agentes, emendar-lhes as obstinações (síiffncss) com 
a nobreza symbolisada em seu brazão.

RelataoSr. Visconde de Inhambupe no seu oflicio-rela- 
torio (conservo a linguagem eo estylo desse documento): —
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• Separado o Reino do Brazil da Honarchia Portu- 
gueza e elevado & categoria Imperial pela unanime accla- 
maçào dos povos, era de absolnta necessidade recorrer 
iquelles meios que pareciam mais adequados para que a 
nossa independencia política fosse reconhecida pelos go
vernos de ambos os continentes.

< A Inglaterra, que tem tomado tanta parle nos ne
gocios do continente americano, mostrou que sua politica 
era sempre favoravel para promover a paz neste hernis- 
pherio e as suas relações com o povo brazileiro e europeu 
foram sempre tão ligadas aos seus proprios interesses, qne 
Sua Magestade Imperial escolheu a  Cõrte de Londres para 
ser o theatro das primeiras negociações. E suppnsto que 
esta tentativa não seguisse seu devido effeito pela oppo- 
sição que então se encontrava no Ministério portnguez, 
todavia os esforços de amizade praticados pelo Gabinete 
britannico e a dexteridade com que o Ministro britannico 
dirigiu a negociação obtiveram o desejado fim pelo tratado 
de 29 de Agosto do anno passado (1825), celebrado entre 
os Plenipotenciarios braziieiros e Sir Charles Stuart, como 
Plenipotenciario de Sua Magestade Fidelissima, de que 
resultou o pleno reconhecimento da nossa independencia.

c Naquella mesma data celebraram os sobreditos Ple
nipotenciarios uma Convenção que também foi ratificada 
e pela qual S. M. Imperial conveio, à vista das reclama
ções apresentadas de Governo á Governo, em dar ao de 
Portugal a somnia de dois milhões esterlinos, ficando com 
esta quautia extinctos de ambas as pnrtes todas e qnaes- 
quer reclamações, assim como todo o direito ã indemnisação 
desta natureza, tomando S. M. Imperial para este fim sobre 
o Thesouro do Brazil o empréstimo qne Portugal havia con- 
trahido em Londres no tuez de Outubro de 1823, pagando 
o restante para prefazer os sobreditos dois milhões ester
linos no prazo de um auno, ã quartéis, depois da ratificação 
e publicação da mesma Convenção, que agora se deve pa
tentear, cumo foi ajustada entre os Plenipotenciarios.

« Desta maneira se poz termo ã luta qne infelizmente 
existia entre Brazil e Portugal e a seu exemplo se acha 
reconhecida a nossa independencia politica por todas as 
nações da Europa, ã excepção da Rússia, pelas conhecí-



das mudanças que ultimamente Um occorrido naquelle 
Império, e da Hespaniia unjas desconfianças a respeito dos 
negocios do Sul (Rio da Prata) hão de desapparecer, con
vencendo-se da justiça qne aliona nossa condncta. >

« Em Janeiro de 1824 se realizou uma missão aos Es
tados Unidos americanos e pouco depois recebeu o Gabi
nete Imperial a fausta nova de haver aquelle Governo re
conhecido a nossa independencia no dia 36 de Maio desse 
mesmo anno, noticia esta que não podia deixar de ser aco
lhida com satisfação pela nação qne tivera a prioridade 
daquelle reconhecimento. »

— < Entretanto vivemos em harmonia com os Estados 
independentes da America Meridional, franqueando-lhes 
nossos portos e communicações da mesma sorte que o fize
mos ás províncias argentinas, até que Buenos Ayres nos 
obrigou a um rompimento para defendermos a integridade 
do Império, direitos do tbrono e honra nacional. »

— « Com efieito, chegando a época de se aplainarem 
todos os escrupnlos dos gabinetes europeus pelo facto de 
reconhecer 8 . M. Fidelissima a independencia deste Im
pério, compareceu a França para encetar com elle um tra
tado de commercio e navegação, e S. M. Imperial dese
jando manter as relações de amizade e benevolencia para 
com os outros Estados, raormente em artigos de vantagens 
e felicidade do Brazil, não hesitou em nomear Plenipoten- 
ciarios para negociarem com a França, e o resultado foi 
o tratado de Janeiro (8) do corrente anno (1824) que foi 
ratificado e já está publicado para sua devida execução. 
(Essa convenção sodreu uma opposição violentissima na 
Camara dos Deputados).

— « Acham-se actualmente nomeados alguns Envia
dos Extraordinários e Ministros Plenipotenciarios e En
carregados de Negocios nas principaes Cortes da Europa; 
e S. M. Imperial continuará a organisar o Corpo Diplo
mático de maneira tal, que sem sobrecarregar o Thesouro 
publico com excessiva despeza. não deixe comtudo de ter 
seus representantes e agentes políticos nas primeiras CAr- 
tes e Estados para conservar com todas as Potências, se
gundo permiltirem as circumstancias, aquellas relações 
de amizade e harmonia de que resulte a prosperidade deste
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Império: como é lioje praticado pelas demais nações, sendo 
tanto mais necessária esta providencia quando nos acha
mos a grande distancia das primeiras Cortes enropéas ».

(Este oflicio ucha-se integralmente nos Annaes de 
1826, da Camara dos Deputados).

Desejava completar o presente artigo com a transcri- 
pçào do tratado de 29 de Agosto de 1825 e da Conven
ção Addicional da mesma data, a que se referio o ofltcio 
qoe acabo de extractar; mas me alongaria demasiado e de 
mais ambos estes documentos se acham registrados no 
Annexo ao relatorio de 2 de Agesto de 1900 qne corre im
presso ein um folheto com o iroproprio titulo de Codigo 
das Relações Exteriores.

Notarei apenas, como constância histórica, que nessa 
publicação ofticial, — trabalho aliãs claro e methodico — 
não se encontra o artigo 5*, incorporado a referida Conven
ção Addicional e negociado em Londres entre o Barão de 
ltabayana por parte do Brasil, e do Marqnez de Palmella 
por parte de Portugal, a 8 de Janeiro de 1826.

Em uma pasta de papéis depositados, creio qne pelo 
Sr. Marqnez de S. Vicente, no Archivo Publico, existe 
uma cópia desse artigo juutamente com a da acta da con
ferência em que foi assignado o tratado, tendo as duas o 
« conforme» do Sr. Bento da Silva Lisboa, então Ofticial 
Maior da Secretaria.

Iíesla-me transcrever, como simples recordação dos 
estylos da nossa primeira phase diplomática, o Preâmbulo 
e Deeretas de ratificação e promulgação desse tratado.

PREÂMBULO
Em nome da Santissima e Indevisível Trindade: — 

Sua Magestade Fidelissima. Tendo constantemente em 
seu Real Animo os mais vivos desejos de restabelecer a 
paz, amisade e boa barmonia ;entre povos irmãos, que os 
vínculos mais sagrados devem conciliar e unir em perpe
tua alliança, para conseguir tão importantes fins, Promo
ver a prosperidade geral e Segurar a existência politica 
e os destinos futuros de Portugal assim como os do Brazil e 
Querendo de uma vez Remover todos os obstáculos que 
possão impedir a dita alliança, concordia e felicidade de
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hum e outro Estado, por seo Diploma de 13 de Maio do 
corrente anno, Reconheceo o Brazil na cathegoria de Im
pério independente e separado dos Reinos de Portugal e 
Algarves e o Seo Sobre Todos muito Âinado e Prezado Filho 
D. Pedro por Imperador, Cedendo e Transferindo de Sna 
Livre Vontade a Soberania do dito Império ao Mesmo seu 
Filho e seus legítimos successoras e Tomando somente, e 
Reservando para Sua Pessoa, o mesmo titulo.

£  estes Augustos Senhores, Aceitando a Mediação de 
Sua Magestade Britanica para o ajuste de toda a questAo 
incidente & separaçAo dos dous Estados, Tem Nomeado 
Plenipotenciarios, a saber: — Sua Magestade Imperial — 
ao Illm. e Exm. Luiz José de Carvalho e Mello, do Nosso 
Conselho de Estado, Dignitário da Imperial Ordem do 
Cruzeiro, Commendador das Ordens de Christo e Concei
ção, e Ministro e Secretario de Estado dos Negocios de Es
trangeiros ; — Barão de Santo Amaro, Grande do Império, 
Dignitário da Imperial Ordem do Cruzeiro, Commendador 
das Ordens de Christo e da Torre e Espada: — e Fran
cisco Villela Barboza, do Nosso Conselho de Estado, GrS- 
Cruz da Imperial Ordem do Crozeiro, Cavalheiro da Ordem 
de Christo, Coronel do Imperial Corpo de Engenheiros e 
Ministro e Secretario de Estado elnspector Geral da Ma
rinha. — Sna Magestade Fidelissima ao Illm. Exm. Ca
valheiro Sr. Carlos Stnart, Conselheiro Privado de Sna 
Magestade Britanica, Oran-Cruz da Ordem da Torre e 
Espada e da Ordem do Banho.

E vistos e trocados os Seos Plenos Poderes, convie
ram em que, na conformidade dos princípios expres
sados neste Preâmbulo se firmasse o presente Tratado. 
(Segnem-se os 11 artigos do mesmo e as assignaturas dos 
Plenipotenciarios, na Cidade do Rio de .Janeiro, a 29 do 
mez de Agosto de 1825). (1) 1
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(1) Aproveito o espaço que mu proporciona a fífn ttn  Trnnensal 
do Instituto Hifttorlco. para uella deixar registrado Integralmente o 
traUdo de reconhecimento da Independência do Brazil por Portugal de 
ís» de Agosto de 18&c que tem por Utnlo — Tratado dt paz e athança.

Ess** notável docamento pfeem relevo a personalidade do Senhor 
Dom Pedro I*. Nelk? se fundem o coração o o caracter do primeiro im 
pendor do Brazil, alllatido a elevaçAn e firmeza do Príncipe ao respeito 
do ilibo a seu augusto pae.
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Ratificarão — « E sendo — Nos presente o mesmo 
Tratado, cujo tbeor fica acima inserido e sendo bem visto, 
considerado e examinado por Nés, tudo o qne nelle se 
contém, Tendo onvido o Nosso Conselho de Estado, o 
Approvamos, Uatiâcamoa e Confirmamos, assim no todo, 
como em cada hum de aeos artigos e estipulaçôes, e pela 
presente o Damos por firme e valioso para sempre, Pro* 
mettendo em Fé e Palavra Imperial observal-o e cum- 
prll-o imviolavelmente e Fazei-o cumprir e observar por 
qnalquer modo que possa ser.
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TRATADO DE PAZ E ALMAK^A DE S9 DE ACOSTO DE Im  ^

Art. 1.* — Sua Magestade Fideltosima Reconhece o Brazil ou Ca- 
Ihegurifl rio Império Independente e Separado doa Rulnni ilo Portugal e •
Algurvo* e a Seo sobre todo» multo amado e prezado Filho Dom Pedro 
por Imperador. Cedendo Trirnsíerlado de Sua fivre vontade a SoberauM
4o dito (mperín an mesmo seo Fllbo e a Se»# legitimo» successore». ,
Sua Magratade Pidcllssima Toma também e Reserva para a Sua t estou 
o mesmo Titulo.

Art. 2.* —Sua Magestade Imperial em reconheaimeiito de Respeito 
e Amor a Seo Augusto Pae, o Senhor Dom Jofto « \ Anime a que Sua 
Magestade Fldelisslma tome para Saa Pessoa u Título de Imperador.

Art. 3.* — Sua Magestade Imperial Promelfc nAo arcellar propo- 
siçOe* do quacsquer Colonlas Portugnm* para so reunirem as Imperiu
do Brazil. .

Art. 4." — Haverf d'ora «m diante Pnx e Alliauç-a e a mais perfeita j
amlsade entre n Imporío do Brazil e n» Reinos de Portugal e Algarvc*
com total esquecimento das desavenças passaria* entre os 1'ovos res- «
peciivo*.

Art. 5 ."—Ossobriitos de amlias as Nações, Brazltaira e Portugueza, 
serfei considerados e tratado* nos respectiva Estado» como os da <
NaçA» mata Qivottelda c amiga e wn» direitos e propriedade» felhrio 
sarnento gtfltrdulos e protegidos : — finando entendido que o» artuaes 
pussnldcm de bens de raiz aerfto mantido* ua posse paelilea do* 
mesmos bens.

Art. n . • — Toda a propriedade de bens de raiz e Imóveis e acçOes, 
sequestrados oo confiscados, pertencentes ao» Súbditos de Ambos os 
Soberanos, do Brazil n Portugal, sarto logo reslltuido». assim rouu ck
seu» rendimentos passados. nerinzidas as despezns da AdmlulxlraçJio. I
ou seo» proprietários Inriemnlsado» rerlprocamenl* pela maneira 
declarada no artüm «•,

Ari. 7.*—1Toda» as embarcações e cargas apresada», pertencentes aos 
Aiihdltos de ambos os soberanos, serio semellinntrmetile rcstitulrias, 
nu seu» proprietários tndenmUado».

Art. 6.•—Uma Commta&o nomeada por amlms o»Governos, oom- 
posta de Brasileiros e Portugnoze* em nnmeru igual c estabelecido» 
onde os respectivos Governo» Julgarem por mal» convenientes, serA 
encarregada de examinar as matérias dos artigos sexta e sepUmo ; — 
entcfid<mdO'Se que a» reclamações deverdo ser feita* deutro do prazo de
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Em testemunho e firmeza do sobredito, Fizemos pas
sar a presente Carta por Nós assignada, com o Sello 
Grande das Arruas do Império e referendada pelo Nosso 
Ministro e Secretario de Estado abaixo-assignado.
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um nnno, depois de formada a commiísílo, e que nu caso de empate dos 
votos w*ni ricddldA a questdo pelo Representante do Soberano Media
dor. Ambos os Governos indkarAo os fundos por onde se hão de pagar 
as primeira* reclamações liquidadas.

Art. 9*—Todas as reclamações publicas de Governo n Governo serflo 
rcciprocnmcnta recebidas e decidida». ou com a restituição uu com 
uma Indeninísiçõo do seu justo valor. Para o ajuste destas reclama* 
çOcs, ambas a* Alias Parles Contrarlanlc» convieram em fazer uma 
Convenção dlrecln e especial.

Ari. 10.— Serim restalHitacidos desde logo as relações de Goinmcrcio 
•mire Ambas as N.tçbcs. RraziWra e Portuguesa, pagando reciproca* 
menta todas as mercadorias quinze por cento do direito; dc runsiimo 
provisoriamente, ileando os direitos de baldeaçfto e reexportado da 
mesma forma que se praticava atiles da se|mraç4 o.

Art. 1 1 . — A reciproca trocn das HatülcnçOes do presente Tratado 
se fará na Cidade de Lisboa, dentro do espaço de cinco metes ou mais 
breve, se for possível, contados do dln da assignatura do presente 
Tratado.

Em testemunho do que, Nós, abaixo assignndo. Plentpnknclurin» 
dc Sna Magestade Importai c dc Sua Magestade FldeiUsima, em virtude 
dos nossos respectivo» Pleno» Poderes, asslgnamos o prwente Tratado 
rom os nossos punhos c lhe Utcmos pòr os sellos dos nossas Armas.

Feito na Cidade do Rio de Janeiro ao» vinte e nove dias dn mez tle 
Agosto do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
ultocento « vlnlr* cinco.

L. S. t.uiz Jiwd de Carvalho e Mello 
* Rurfio de Santo Amaro 
> Francisco vtllola Barhoza 
» Charles Stuart.

A primeira parlo do artigo 6* e o artigo 10 desse tratado se tornarão 
lnsubstfttent** de tacto, depois das declarações da Nota de íf* de Junho 
de W4T, dirigida peto S r  Saturnino de Souza Oliveira. Ministro dos 
Negocios Estrangeiros do Brasil, ao Sr. Joflo de Vasconcellos e Souza, 
Encarregado de Negm jos de Portugal no llio  dc'Janclro.

A C o n ve n çã o  a d d i n o n a l , da mesma dola, uo referido Tratado c 
que foi celebrada em virtude da cstípulaçAn <jo seo arL 9% regulou o 
modo pratico de áltendcr as reclamações respcdlva» e dc eflecUiar o 
pagamento de somma total da indemnlsaçAo, 4 que e Brazil ficou 
obrigado o d que alludio o Sr. Visconde dc Inliaiuhuy ito Helalorlo 
que deixei extraetado.

A etaa C o w e n ç õ o , ajustada no llio  de Janeiro e que constava de 
• lu s tro  íirfípos.salevedeaddirum  outro artigo, sob a numeração de 
4* accordadoem Londres A 8 do Janeiro do Ito» entre o Bar&u dc Ita* 
layana por |tarte do Braxlt e Marque/ de Palmellanor parta de Portugal.

A copia dessa artigo, autbenlicada i*elo Sr, Bento da Silva Lkboa, 
eutAo OltlcUl Mslor tis Secretaria dos Negocios Estrangeiro», acha-se 
como disseactnu. em uma uasia dc itupels. depositada no Arcbivo pu
blico «testa capital.
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Dado no Palacio do Rio de Janeiro, aos trinta dias 
do mez de Agosto do anno do Nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Christo de mil oitocentos e vinte e cinco Pedro, 
Imperador. Com guarda.—Luís Joaide Carvalho e ÂÍ/Uo. 
O Official-Maior Luiz Uoutinho Lima Alvares e Siiva 
a  fez. >

O texto portugttez terminara deste modo: — « Em 
testemunho e flrmesa do sobredito, Fiz passar a presente 
Carta por Mim assignada, passada com o Sei Io Grande 
das Minhas Armas e referendada pelo Meu Conselheiro e 
Ministro e Secretario de Estado, abaixo assignado.

Dado no Palacio de Mafra, aos cininze dias do mez de 
Novembro de mil oitocentos e vinte e cinco.—Imperador 
e Rey—com Rubrica e Guarda.— Conde de Porto Santo, »

DECRETO DE PROMULGAÇÃO
Achando-se mutuamente Ratificado o Tratado assi

gnado nesta Corte aos vinte e nove-de Agosto do anno 
proximo passado pelos Meos Plenipotenciarios e o do Se
nhor Dom .João Sexto, Rei de Portugal e Algarves, Meo 
Augusto Pai, mediante o qual pondo-se o desejado termo 
A guerra que infelizmente se tizera necessário entre os 
dons Estados, foi justamente Reconhecidas plena Inde
pendência da Nação Brazileira e a Suprema Dignidade a 
que Fui Elevado pela Unanime Acclamaçãv doe Povos, 
com a cathegoria de Imperador Constitucional e Seo De
fensor Perpetuo; Hei por bem ordenar qne se dê ao dito 
Tratado a mais exacta observância e execução, como 
convêm á sanctidade dos tratados celebrados entre as 
Nações independentes e à inviolável boa fé, com que são 
firmados.

O Visconde de Inhambupe de Cima, do Meo Conselho 
de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros, o tenha assim entendido e faça executar, 
expedindo as devidas participações e exemplares impres
sos para as estações competentes desta Côrte e Provincias 
do Império, com as ordens mais positivas para que se 
cumpram e guardem como nellas se contém — Palacio do 
Rio de Janeiro, em Dez de Abril de Mil oitocentos e vinte



seis, Quinto da Independencia do Império.— Com a Ru
brica da Sua Magestade Imperial.— Visconde de Jnham- 
bupe.

— Treparei este trabalho, para lel-o no Instituto His
tórica, como o primeiro de outros do mesmo genero qne 
tenho entre m&os.
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Barão de à i.enoak.

Rio de -Janeiro, Maio de IMS.


